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CIVILIZAÇÃO PERSA

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

01. No reinado de Dario I foram instituídos importantes elementos administrativos, como a divisão em províncias denominadas satrapias,
com o objetivo de facilitar a administração e arrecadação de impostos.
Resposta: A
02. O fragmento identifica a continuidade de um aspecto comum às estruturas políticas estatais na Antiguidade, mas que ainda persistem
em elevadíssimo número de países, que o controle do poder político por uma minoria.
Resposta: C
03. A civilização persa se desenvolveu no planalto do Irã, a partir da fusão de povos medos e persas. A aridez do solo, a escassez de recursos
econômicos e hídricos, e o aumento populacional impulsionaram os persas a uma política expansionista de conquistas territoriais,
como forma de suprir suas necessidades econômicas. Nesta civilização, surgiu ainda a religião chamada Zoroastrismo ou Mazdeísmo,
que apresentava elementos de aproximação com o Judaísmo e o Cristianismo.
Resposta: B
04. A política de tolerância religiosa e cultural foi um fator que manteve diversos povos no território persa, mas estes elementos foram
decisivos durante o declínio do mesmo, devido à dificuldade de se manter uma unidade neste território.
Resposta: B
05. As primeiras civilizações se desenvolveram próximas aos rios, devido à necessidade de água e terra fértil. As concentrações populacionais
e a complexidade das novas relações sociais e econômicas permitiram o desenvolvimento de cidades-Estado.
Resposta: A
06. Os persas respeitavam a religião dos povos dominados que não lhes ofereciam resistência. Havia intercâmbio cultural e religioso entre
os povos, o que pode ser visto nas intercessões entre várias religiões, como nos elementos comuns entre Cristianismo, Judaísmo e
Zoroastrismo.
Resposta: D
07. Houve enorme influência cultural e religiosa dos povos da Antiguidade Oriental e Clássica na formação da Civilização Ocidental.
O Cristianismo, por exemplo, está repleto de elementos do Judaísmo e do dualismo persa.
Resposta: A
08. Uma das principais características dos persas era a concessão de liberdades culturais e o respeito com o qual tratavam os povos
dominados que não lhes ofereciam resistência. Tal fato fez com que assimilassem vários elementos culturais dos povos dominados.
Resposta: C
09. O apoio ao Zorastrismo era visto como uma forma de fortalecer a autoridade real e, portanto, favorecia o rei Dario, que teve como
marca importante em seu reinado a divisão do império em províncias e a construção de estradas interligando as diversas regiões do
império.
Resposta: C
10. Os conflitos entre gregos e persas foram denominados Guerras Médicas e estimularam a união das cidades gregas na liga de Delos,
que favoreceu o apogeu de Atenas no mundo grego.
Resposta: C

JULIANA / Cl@udi@: 31/08/15 – REV.: TP
09132015_pro_Aula 06 - Civilização Persa

OSG.: 091320/15

